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Protokół Nr XXXIII.2021 

z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

z dnia 22 lipca 2021 r. 

 

W dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie VIII kadencji. Sesja została zwołana na 

podstawie zarządzenia nr 9.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 16 lipca 2021 r. Wnioskodawcą 

zwołania nadzwyczajnej sesji był Burmistrz Miasta Złotowa, który złożył w tej sprawie wniosek w dniu 

16 lipca 2021 r.  

 

Obrady poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej (dalej: „Wiceprzewodnicząca”), radna 

Agnieszka Jęsiek-Barabasz.   

  

Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 

Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca, która powitała wszystkich radnych uczestniczących w sesji oraz 

znajdujących się na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie gości: Burmistrza Miasta Złotowa - p. 

Adama Pulita, Zastępcę Burmistrza - p. Małgorzatę Chołodowską, Skarbnika Gminy Miasto Złotów - p. 

Jadwigę Skórcz, Sekretarz Gminy Miasto Złotów - p. Aleksandrę Zachęć oraz radcę prawnego  Urzędu 

Miejskiego w Złotowie - p. Pawła Tabora.  

 

Wiceprzewodnicząca na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 9 radnych, co 

stanowi kworum, przy którym Rada Miejska w Złotowie może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. Wiceprzewodnicząca poinformowała o usprawiedliwionej nieobecności następujących radnych: p. 

Krzysztofa Koronkiewicza, p. Jakuba Pieniążkowskiego, p. Łukasza Piosika, p. Marioli Wegner, p. 

Stanisława Wełniaka, p. Krzysztofa Żelichowskiego.  

  

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Wiceprzewodnicząca na Sekretarza obrad zaproponowała radnego Henryka Gollę. Radny wyraził zgodę 

na objęcie funkcji Sekretarza obrad nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Tym 

samym porządek obrad nadzwyczajnej XXXIII sesji określony zarządzeniem nr 9.2021 Przewodniczącego 

Rady Miejskiej z dnia 16 lipca 2021 r. zostały przez radnych przyjęty.   

 

Porządek obrad nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.  
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na 

lata 2021-2025.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Złotów na 

rok szkolny 2021/2022. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok w 

materiałach dotyczących nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana w celu zakończenia 

sprawy przyjęcia zmian w budżecie i WPF w związku z nie uchwaleniem przez Radę projektów tych uchwał 

podczas sesji czerwcowej. Radny dodał, że przyczyną nie uchwalenia ww. projektów uchwał była różnica 

zdań odnośnie propozycji zmian zaproponowanych przez Burmistrza. Radny porównał projekt uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok będący przedmiotem niniejszej sesji z 

projektem z sesji czerwcowej. Radny poinformował, że w porównaniu do poprzedniego projektu uchwały, w 

obecnym projekcie nie ma wydatku majątkowego dot. rozbudowy lodowiska. Następnie radny przedstawił 

propozycje zmian znajdujące się w obecnym projekcie uchwały w zakresie wydatków inwestycyjnych: 

budowę domu komunalnego przy ul. Polnej jako zadania wieloletniego na łączą kwotę 1,5 mln zł, 

opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę parkingu przy ul. Mokrej, zakup i montaż 3 

fontann na jeziorze Miejskim za kwotę 120 tys. zł. Radny poinformował, że większość radnych podobnie jak 

on popiera ww. propozycje zmian przedstawione w przedmiotowym projekcie uchwały.  

  

Radny Roman Głyżewski odniósł się do 2 propozycji zmian, które określił jako „kontrowersyjne”. 

Pierwsza propozycja dot. zmian organizacyjnych w USC związanych z utworzeniem dodatkowego etatu na 

kwotę 66.400,00 zł do końca 2021 r. Druga sprawa dot. uprawnienia Burmistrza do dokonywania zmian w 

budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach 

działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych (między 

zadaniami w ramach działu do kwoty 200.000,00 zł). Radny zwrócił uwagę, że powyższa sprawa była 

przedmiotem zmian kilka miesięcy temu. Radny zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik o udzielenie 

informacji przed głosowaniem tego punktu na temat utworzenia dodatkowego etatu i obecnej sytuacji w 

USC. Zdaniem radnego zaooponowana do końca roku w tym względzie kwota jest stosunkowo wysoka. 

Radny poinformował, że w związku z ww. upoważnieniem Burmistrza, na wczorajszym posiedzeniu Klubu 

radnych „Połączył Nas Złotów” zostało wypracowane stanowisko tzn. wniosek w zakresie wydawania przez 

Burmistrza zarządzeń w sprawie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz między działami na inwestycje. Radny 

odczytał treść: ww. wniosku:  
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„Rada Miejska w Złotowie, zobowiązuje Burmistrza Miasta Złotowa, aby sukcesywnie składał informację 

dotyczącą dokonywania zmian w zarządzeniach polegających na dokonywanych przeniesieniach w planie 

wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. W zakresie wydatków na wynagrodzenia ze 

stosunku pracy oraz wydatków majątkowych /między zadaniami w ramach działu do kwoty 200 tys. zł/. 

Informacje te składane byłyby w ramach informacji z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie 

międzysesyjnym.”.  

Radny dodał, że ww. informacje znajdują się na BIP Urzędu Miejskiego w Złotowie, jednak ich dodatkowe 

przedstawienie w informacji Burmistrza z działalności międzysesyjnej pozwoli radnym na zapoznanie się ze 

zmianami w ww. zakresie. Radny poinformował, że skontaktował się telefonicznie z Panią Skarbnik w 

sprawie przedstawienia informacji w zakresie zmian w wynagrodzeniach dokonanych uchwałami Rady 

Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza w latach 2019-2020. Radny dodał, że radni otrzymali ww. materiał. 

Radny stwierdził, że nie są to wielkie kwoty a powyższa zmiana tzn. przyjęcie zmiany dot. upoważnienia 

Burmistrza w tym zakresie, ułatwi w znacznym stopniu pracę dyrektorom jednostek budżetowych gminy. 

Radny zaznaczył, że po głębszej analizie radni z ww. klubu radnych wyrazili stanowisko w sprawie 

przyznania Burmistrzowi ww. uprawnienia. Radny w związku z ww. stanowiskiem podkreślił znaczenie 

zaufania w zakresie wzajemnych relacji i pracy pomiędzy Burmistrzem a Radą na najbliższe lata.   

 

Wiceprzewodnicząca poinformowała o złożeniu do ww. projektu uchwały autopoprawki przez Burmistrza 

Miasta Złotowa o następującej treści: 

1. Dodaje się załącznik nr 9 pn.: Zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu 

budżetowego wprowadzone uchwałą nr XXXIII.BUD.2021 z dnia 22 lipca 2021 r.  

2. W treści uchwały, w § 1 ust. 1, w punkcie 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 8 w 

brzmieniu:  

„określenie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – zgodnie z 

załącznikiem nr 9.” 

 

Pani Skarbnik odniosła się do spraw podniesionych przez radnego Romana Głyżewskiego. Pani Skarbnik 

poinformowała, że sprawa zmiany dot. wynagrodzeń była uzasadniania już poprzednio, podczas posiedzenia 

komisji stałych przed sesją czerwcową. Pani Skarbnik zaznaczyła, że wyliczenie, które było podstawą do 

zmiany w planie wydatków zostało przedstawione przez Panią kadrową i nie ma podstaw, aby nie wierzyć 

temu wyliczeniu. Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany te obejmują zamiar zatrudnienia drugiej osoby na 

stanowisku Zastępcy Kierownika USC oraz wypłatę dodatkowych nagród jubileuszowych dla 2 osób, które 

doniosły świadectwa pracy. Pani Skarbnik podkreśliła, że jest to właśnie ta wyliczona kwota, która w całości 

wraz z obciążeniami ZUS i funduszem pracy wynosi 66 tys. zł. Pani Skarbnik dodała, że jeżeli radni życzą 

sobie bardziej szczegółowej informacji, to może jej udzielić Pani Sekretarz Gminy Miasto Złotów.   
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Następnie Pani Skarbnik omówiła sprawę upoważnienia Burmistrza. Pani Skarbnik stwierdziła, że jego 

wprowadzenie do uchwały budżetowej jest niezbędne. Pani Skarbnik poinformowała, że radni otrzymali 

materiał w postaci tabel za lata 2019 i 2020 dot. wynagrodzeń w odpowiedzi na zapytanie radnego Romana 

Głyżewskiego. Pani Skarbnik dodała, że zmiany dokonywane przez Burmistrza w zakresie wynagrodzeń są 

sporadyczne ok. 1-2 w ciągu roku. Jedna z nich została przeprowadzona pod koniec roku, co wynikało z 

otrzymania dodatkowych środków na prowadzenie USC, stąd przesunięcie pomiędzy zadaniami ogólnymi 

administracyjnym a zadaniami zleconymi przez wojewodę. Pani Skarbnik przypomniała, że limit 200 tys. zł 

w zakresie ww. upoważnienia w stosunku do wydatków majątkowych poprzednio wynosił 500 tys. zł i nie 

budził większych kontrowersji. Pani Skarbnik dodała, że w materiale przesłanym radnym są tylko informacje 

dot. wynagrodzeń zgodnie z zapytaniem radnego Romana Głyżewskiego i nie ma w nich zawartych 

informacji odnośnie liczby i wysokości kwot zmian dokonanych przez Burmistrza w zakresie wydatków 

majątkowych. Pani Skarbnik zaznaczyła, że każdorazowo przy opisie budżetu w okresie rocznym i 

półrocznym, znajduje się informacja na powyższy temat. Pani Skarbnik odniosła się do wniosku zgłoszonego 

przez radnego Romana Głyżewskiego i stwierdziła, że będzie on realizowany, skoro radni wyrazili taką 

potrzebę. Pani Skarbnik dodała, że zaakceptowanie powyższej zmiany tzn. przyjęcie tego upoważnienia jest 

w interesie Urzędu. Pani Skarbnik poinformowała, że w każdorazowej informacji z działalności Burmistrza 

w okresie międzysesyjnym podawane są numery zarządzeń, które wprowadzają zmiany w zakresie ww. 

upoważnienia. Zarządzenia są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i radni mogą się z nimi 

zapoznać.  

 

Pani Skarbnik omówiła zgłoszoną autopoprawkę. Pani Skarbnik poinformowała, że autopoprawka dot. 

załącznika, który jest związany z planem finansowym zakładu budżetowego tzn. MZGL w Złotowie. Pani 

Skarbnik zaznaczyła, że zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Polnej w Złotowie” będzie 

realizowane przez ten zakład budżetowy. Tym samym, aby nie przewlekać tej sprawy i zrealizować to 

zadanie kompleksowo, w planie finansowym MZGL w Złotowie została już uwzględniona dotacja z budżetu 

miasta w wysokości 1,5 mln zł i wydatek związany z tą inwestycją również w kwocie 1,5 mln zł.  

Pani Skarbnik zwróciła się do radnych o zadawanie pytań odnośnie przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Radny Henryk Golla nawiązał do sprawy utworzenia drugiego etatu na Zastępcę Kierownika USC. Radny 

zadał pytanie o podanie terminu powrotu do pracy dotychczasowego Zastępcy Kierownika USC? Radny 

zapytał o wysokość wniosków w sprawie nagród jubileuszowych oraz o wysokość kwoty przeznaczonej w 

zmianach budżetu w zakresie wynagrodzeń na ww. dodatkowy etat do końca roku?  

 

W odpowiedzi Pani Skarbnik przypomniała, że dane te już przedstawiała przy okazji poprzedniej sesji. Pani 

Skarbnik poinformowała, że nowy etat w zakresie struktury USC będzie kosztować 3,5 tys. zł brutto, czyli w 

okresie 7 miesięcy jest to kwota w wysokości 24,5 tys. zł w paragrafie dot. wynagrodzeń plus ZUS w 

wysokości 4.189,50 zł i fundusz pracy 600,25 zł. Natomiast nagrody jubileuszowe dla 2 osób w związku z 
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wpłynięciem świadectw pracy to kwota w wysokości 5.301,00 zł, a kwota 759,50 zł jest sumą, którą z tego 

tytułu należy odprowadzić jako składkę.  

 

Radny Henryk Golla zadał pytanie na temat kwestii wynagrodzenia Zastępcy Kierownika USC za czas 

przebywania na zwolnieniach lekarskich. Radny poinformował, że w tego rodzaju przypadkach za 

początkowy okres miesiąca i 3 dni płaci pracodawca, natomiast za pozostały okres przebywania na 

zwolnieniu płaci ZUS. Radny dodał, że ten etat został obłożony na cały rok jako pełnoroczny w okresie od 

dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Radny zadał pytanie, czy Zastępca Kierownika przebywała na 

zwolnieniu lekarskim już w 2021 r., czy jeszcze w 2020 r.?  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że jest to pytanie do pracownika zajmującego się kadrami, ewentualnie do 

Pani Sekretarz.  

 

Radny Henryk Golla stwierdził, że chciałby otrzymać informacje w powyższym zakresie, ponieważ jeżeli 

środki na dotychczasowy etat Zastępcy Kierownika USC zostają w budżecie, to zdaniem radnego nie ma 

potrzeby uruchamiania specjalnie w tym roku tego dodatkowego etatu. Zdaniem radnego należy zatrudnić 

pomoc administracyjną a od nowego roku należy zaplanować wydatek finansowy na nowy etat Zastępcy 

Kierownika. Radny dodał, że środki z dotychczasowego etatu Zastępcy Kierownika są wystarczające na 

zatrudnienie osoby na stanowisku pomocy administracyjnej.  

 

W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że w kwestii zatrudnienia ww. pracownika znaczenie ma 

również sprawa jego upoważnień m.in. do programu „Źródło” (aplikacji do obsługi Systemu Rejestrów 

Państwowych), ponieważ nie wszyscy pracownicy mają tego rodzaju upoważnienie. Pani Skarbnik poprosiła, 

aby w tej sprawie zwrócić się z pytaniami do Burmistrza, Zastępcy Burmistrza albo Pani Sekretarz.  

 

Wiceprzewodnicząca zwróciła się do radnych o zadawanie pytań. Nikt z radnych nie zgłosił innych 

dodatkowych pytań i uwag. 

  

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie ww. autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok zgłoszoną przez Burmistrza Miasta Złotowa. Radni 

nie zgłosili uwag i pytań do ww. autopoprawki.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie 9 głosami „za” przyjęli ww. autopoprawkę.  

 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Romana Głyżewskiego w 

imieniu Klubu radnych Rady Miejskiej w Złotowie „Połączył Nas Złotów”: 

„Rada Miejska w Złotowie, zobowiązuje Burmistrza Miasta Złotowa, aby sukcesywnie składał informację 

dotyczącą dokonywania zmian w zarządzeniach polegających na dokonywanych przeniesieniach w planie 
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wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. W zakresie wydatków na wynagrodzenia ze 

stosunku pracy oraz wydatków majątkowych /między zadaniami w ramach działu do kwoty 200 tys. zł/. 

Informacje te składane byłyby w ramach informacji z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie 

międzysesyjnym.”. 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. wniosku.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie 9 głosami „za” przyjęli ww. wniosek.  

 

Radny Roman Głyżewski korzystając z okazji złożył gratulacje pracownikom Urzędu Miejskiego za 

wykonaną pracę w związku z otrzymaniem środków w wysokości 16 mln zł z Funduszu Norweskiego. 

Radny dodał, że ww. dofinansowanie jest najwyższym w historii miasta. Radny zwrócił się z prośbą o 

przedstawienie sprawy związanej z modyfikacją wniosku w związku z decyzją ministerstwa w sprawie 

obniżenia wysokości tego dofinansowanie z kwoty 34 mln zł do 16 mln zł. Radny zwrócił się również z 

prośbą do Burmistrza o udzielenie informacji odnośnie działań podjętych w zakresie aplikowania przez 

miasto o środki w programie „Polski Ład” m.in. w kontekście ostatnio dyskutowanych zadań dot. lodowiska, 

Amfiteatru i krytych kortów tenisowych.  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że obecnie trwają prace w zakresie dostosowania wniosku do 

przyznanej kwoty. Termin złożenia poprawionego wniosku upływa z końcem sierpnia br. Burmistrz dodał, że 

nie są jeszcze znane precyzyjne informacje w zakresie wytycznych dot. dostosowania tego wniosku do 

zmniejszonej kwoty dofinansowania. Obecnie obowiązują tylko ogólne kryteria m.in. wniosek musi posiadać 

ten sam kształt, co do wskaźników oraz celów określonych w pierwotnej wersji aplikacji. Burmistrz 

poinformował, że po stronie norweskiej wymogi się nie zmieniły i nie jest możliwe wyjęcie jednego 

działania bez skutków na inne np. w zakresie podziału zadań na twarde i miękkie musi zostać zachowana 

proporcja 60% (zadania twarde) do 40% (zadanie miękkie). Burmistrz dodał, że muszą zostać również 

zachowane obszary, którym te działania były dedykowane: środowiskowe, gospodarcze, społeczne.  

 

Następnie Burmistrz odniósł się do działań w ramach ogłoszonego programu „Polski Ład”. Zdaniem 

Burmistrza założenia tego programu, w tym jego 4 priorytety, są atrakcyjne dla samorządów i wpisują się w 

ich zadania własne. Burmistrz poinformował, że te zadania, o które wniosek z Funduszy Norweskich 

zostanie zredukowany mogą zostać zrealizowane w ramach programu „Polski Ład”. Burmistrz zaznaczył, że 

decyzje w powyższej sprawie zostały już podjęte m.in. zmiany w budżecie przyjmowane na dzisiejszej sesji 

nie zawierają tematu lodowiska, ponieważ realizacja tego zadania jest przewidziana właśnie w aplikacji do 

programu „Polski Ład”. Ponadto zadanie znajdujące się w Funduszach Norweskich dot. rozbudowy pływalni 

również zostało przewidziane do zgłoszenia do dofinansowania do tego programu. Burmistrz poinformował, 

że w ramach programu „Polski Ład” są doceniane duże projekty, tym samym zostanie złożony projekt dot. 

obszaru pomiędzy lodowiskiem a pływalnią obejmujący rozbudowę obiektu basenu. Burmistrz dodał, że we 

wniosku zostanie uwzględniona informacja o tym, że miasto jest laureatem grantu w ramach Funduszy 
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Norweskich, co może mieć znaczenie w ocenie. Drugim zadaniem składanym do programu „Polski Ład” jest 

Amfiteatr. Burmistrz podkreślił, że to zadanie tylko w zakresie dokumentacyjnym mogło się znaleźć w 

aplikacji do Funduszy Norweskich. Burmistrz poinformował, że powyższe zadanie pozostanie w Funduszach 

Norweskich ale zostanie obniżona ranga tego dokumentu, ponieważ zostanie opracowany program 

funkcjonalno-użytkowy (PFU) tego obiektu. Burmistrz dodał, że zostanie wyłoniona firma, która 

przeprowadzi dyskusję nad kształtem tego obiektu i na podstawie PFU będzie można zmodernizować 

Amfiteatr. Zadanie to zostanie kompleksowo złożone w ramach programu „Polski Ład” metodą zaprojektuj i 

wybuduj. Burmistrz zaznaczył, że wcześniej zostaną wykonane prace rozbiórkowe tych elementów, które 

narzuca Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie tzn. widowni, podpory dachu. Burmistrz 

dodał, że nie było do tej pory programu, który dawałaby tak duże dofinansowania w obszarze kultury. 

Trzecim zadaniem, które zostanie skierowane do programu „Polski Ład” jest rozbudowa Publicznego 

Przedszkola nr 2 w Złotowie z uwagi na jego kilkumilionową wartość. Burmistrz dodał, że każde zadanie 

zgłaszane do programu „Polski Ład” jest wartości kilku mln zł.    

 

Burmistrz poinformował, że jak tylko zostanie opracowana nowa konstrukcja wniosku w ramach Funduszy 

Norweskich, to zostanie przesłana do ministerstwa w celu jej zaakceptowania. Burmistrz wyraził nadzieję, że 

proces ten zakończy się w sierpniu br. Burmistrz oznajmił, że jak tylko nowa wersja wniosku uzyska 

akceptację ministerstwa, to chciałby przeprowadzić dyskusję nad jego kształtem z radnymi na oddzielnym 

spotkaniu. Burmistrz dodał, że jeżeli nowa wersja wniosku zostanie zaakceptowana jeszcze przed sesją 

zaplanowaną na sierpień, to ta dyskusja odbędzie się na sesji sierpniowej. Jednakże w przypadku 

wcześniejszego terminu zaakceptowania nowej wersji wniosku, Burmistrz nie wykluczył zwołania sesji 

nadzwyczajnej w celu wprowadzenia zadań przyjętych w ramach Funduszy Norweskich do budżetu. 

Burmistrz dodał, że wszystkie zadania zawarte w tej aplikacji muszą zostać do końca 2024 r. wykonane i 

rozliczone. Burmistrz zaznaczył, że jest bardzo mało czasu na realizację tych działań. Burmistrz podkreślił, 

że należy obdarzyć się większym zaufaniem na okres do końca kadencji, aby zrealizować te zadania. W 

kontekście wzajemnego zaufania Burmistrz stwierdził, że nie powinny padać tego rodzaju pytania, jakie 

zadał radny Henryk Golla w sprawie wnioskowania o dodatkowe środki na wynagrodzenia. Burmistrz 

poinformował, że jeżeli te środki pozostaną na wynagrodzeniach to będą one widoczne na koniec roku. 

Burmistrz dodał, że jeżeli kadrowa wnioskuje o dodatkowe środki, ponieważ może ich zabraknąć i uzasadnia 

to działanie, to nie można pozwolić na wystąpienie zastoju w pracy Urzędu. Burmistrz zaznaczył, że sprawa 

organizacji pracy w USC została przeanalizowana i propozycja radnego odnośnie zatrudnienia pomocy 

administracyjnej nie jest właściwym rozwiązaniem. Burmistrz podkreślił, że USC musi sprawnie 

funkcjonować i osoba ta rozpoczyna pracę na nowym stanowisku od sierpnia br.  

 

Burmistrz poinformował, że monitorowany jest również trzeci grant tzn. Fundusz Dróg Samorządowych. 

Burmistrz dodał, że w procesie aplikowania w tym programie należy dysponować dokumentacją projektów, 

jednak istnieje możliwość złożenia projektu na podstawie zgłoszenia. Burmistrz poinformował, że obecnie 
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jest analizowany model, aby drogi projektowane w ramach tegorocznego budżetu jak ul. Brzuchalskiego, ul. 

Potulickich i ul. Spacerowa zgłosić do Funduszu Dróg Samorządowych. Burmistrz odniósł się do 

wypowiedzi radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz, która kiedyś sugerowała, że Urząd posiada opracowane 

zbędne projekty, na które zostały wydane środki. Burmistrz podkreślił, że nie posiada żadnego projektu, 

który mógłby zostać obecnie wykorzystany, wszystkie zadania były realizowane na bieżąco. Burmistrz 

zwrócił uwagę, że należy ważyć pewne słowa nie mając ich potwierdzenia. Burmistrz dodał, że zostaną 

wykorzystane te projekty, które są w opracowaniu w tegorocznym budżecie. Burmistrz dodał, że 

dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jest atrakcyjne i wynosi 60%.  

 

Burmistrz poinformował, że w przypadku przedłużenia sesji będzie musiał opuścić obrady w związku z 

udziałem w spotkaniu dot. petycji rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie w sprawie 

zmianowości zajęć lekcyjnych i poszerzenia bazy lokalowej tej placówki. Burmistrz dodał, że na ten 

problem wskazywał radny Roman Głyżewski w jednej ze swoich poprzednich interpelacji oraz Komisja 

Rewizyjna. Burmistrz poinformował, że znalazł rozwiązanie m.in. dzięki Funduszom Norweskim ale nie jest 

ono akceptowane przez uczestników WTZ w Złotowie, którzy nie wyrażają zgody na odstąpienie części 

piętra na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie do czasu wybudowania domu multiopieki przy ul. 

Ob. W-wy. Obiekt ten miałby zostać w części dedykowany WTZ. Burmistrz stwierdził, że jest to rozwiązanie, 

które powstanie w ciągu 1-2 lat. Burmistrz dodał, że o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami 

uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie w powyższej sprawie.      

 

Radny Henryk Golla w odniesieniu do wypowiedzi Burmistrza w kontekście wzajemnego zaufania 

stwierdził, że może zadać pytanie dot. zmian w budżecie w zakresie środków na wynagrodzenia w związku z 

zatrudnieniem dodatkowego pracownika w USC. Radny dodał, że jego pytanie nie powinno zostać odebrane 

jako „złośliwość” z jego strony, ponieważ w tej sprawie chodzi o wydatkowanie środków publicznych z 

budżetu miasta. Radny podkreślił, że zadał to pytanie w celu uzyskania informacji w tym temacie. Następnie 

radny zadał pytanie o harmonogram działań w ramach złożenia projektów do programu „Polski Ład”.  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że wnioski do ww. programu należy złożyć do końca lipca br. 

Ocena tych wniosków będzie trwać następnie 4 tygodnie m.in. z uwagi, iż we wrześniu br. będzie ogłaszany 

kolejny nabór w tym programie. Burmistrz dodał, że oba nabory są pilotażowe i dlatego jest prośba o 

składanie wniosków na duże działania, celem rozeznania koncentrowania głównych potrzeb w skali kraju. 

Burmistrz poinformował, że w przypadku pozytywnej oceny któregoś z naszych projektów zostanie on 

skierowany do realizacji. Natomiast w przypadku negatywnej oceny projekty te zostaną złożone w kolejnym 

naborze przy przeprowadzonej analizie w zakresie ich ewentualnej modyfikacji. Burmistrz podkreślił, że 

uważa projekty zgłaszane do realizacji w ramach programu „Polski Ład” jako pilne i ważne dla rozwoju 

miasta.  
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Radny Maciej Zając zadał pytanie, czy uzyskanie środków z Funduszy Norweskich nie będzie miało 

negatywnego wpływu na uzyskanie przez miasto dofinansowania z innych źródeł?  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że są sugestie aby wyjmując zadania z Funduszy Norweskich do 

ich zgłoszenia w innych programach wpisywać je jako zadania uzupełniające tzn. nie przewidziane do 

dofinansowania z Funduszy Norweskich ale uwzględniające tą ścieżkę rozwoju. Burmistrz dodał, że jest 

sugestia aby wręcz korzystać z programu „Polski Ład”, gdzie dofinansowanie wynosi w zależności od 

obszaru od 95% do 85%.   

 

Radny Krzysztof Kulasek podniósł temat bazy lokalowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Złotowie i WTZ w 

Złotowie. Radny zadał pytanie, czy była rozważana kwestia zaadaptowania starej sali gimnastycznej na 

pomieszczenia klasowe dla uczniów szkoły? Radny dodał, że obecnie do zajęć wykorzystywana jest nowa 

sala.  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że stara sala jest nadal wykorzystywana. Zdaniem Burmistrza 

zaadoptowanie tej sali na pomieszczenia klasowe byłoby stratą powierzchni z uwagi na wysokość tego 

budynku. Burmistrz dodał, że to rozwiązanie nie było w ogóle brane pod uwagę przez dyrekcję szkoły i radę 

pedagogiczną. Burmistrz stwierdził, że naturalnym skrzydłem budynku szkolnego są części zajmowane 

przez WTZ w Złotowie oraz Sanepid. Burmistrz poinformował, że przed laty przekazano nieodpłatnie część 

pomieszczeń na funkcjonowanie Sanepidu. Natomiast WTZ w Złotowie korzysta z nieodpłatnego użyczenia. 

Burmistrz zaznaczył, że chodzi obecnie o przekazanie przez WTZ w Złotowie tylko 2 pomieszczeń, które 

zostały podzielone ściankami na 4 mniejsze. Burmistrz poinformował, że porozumiano się z zarządem WTZ, 

że są w stanie przeorganizować formę zajęć udostępniając tą część pomieszczeń i funkcjonować w ten 

sposób do czasu wybudowania centrum multiopieki. Burmistrz poinformował, że Urząd posiada pozwolenie 

na budowę ww. obiektu, a źródłem finansowania są środki z Funduszy Norweskich. Pierwotnie ten nowy 

obiekt miał być przeznaczony na drugi DD „Senior-Wigor” i miejsce spotkań dla opiekunek dziennych. 

Burmistrz dodał, że miejsce spotkań dla opiekunek dziennych pozostanie w tym obiekcie obok WTZ, a drugi 

DD „Senior-Wigor” na razie nie powstanie. Burmistrz poinformował, że pomysłem na powstanie drugiego 

DD „Senior-Wigor” są zamierzenia inwestycyjne ZTBS Sp. z o. o., które mogłoby wybudować 

pomieszczenia użytkowe na parterze pod wynajem np. dla miasta na utworzenie drugiego „Seniora Plus”.  

 

Radny Krzysztof Kulasek zadał pytanie, czy WTZ miałby się w przyszłości w całości przenieść do nowego 

obiektu i czy jest zasadne obecnie montowanie windy przy budynku obecnej siedziby WTZ przy ul. Hubego, 

które miało być częściowo dofinansowane?   
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Radny Henryk Golla zadał pytanie, czy przy budowie nowego obiektu dedykowanego m.in. WTZ nie 

mogłoby partycypować Starostwo Powiatowe w Złotowie? Radny dodał, że starostwo często zwraca się z 

prośbami o pomoc do miasta i podkreślił, że sprawa budynku dla WTZ jest wspólnym interesem.  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że przetarg na budowę centrum multiopieki zostanie ogłoszony po 

dzisiejszej sesji, tak aby proces budowy mógł rozpocząć się jak najszybciej, jednak zrealizowanie tego 

zadania potrwa najmniej rok czasu. Burmistrz dodał, że w związku z budową nowego obiektu, WTZ będą 

funkcjonowały w obecnym budynku w bieżącym i następnym roku. Tym samym w tym okresie winda będzie 

służyć uczestnikom warsztatów. Burmistrz stwierdził, że kiedy skrzydło tego budynku będzie już w 

dyspozycji szkoły, to winda będzie służyć uczniom, ponieważ obecnie standardy wymuszają na gminach 

dostępność obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych, w tym również budynków szkolnych. 

Burmistrz poinformował, że został złożony wniosek o dofinansowanie działań poprawiających dostępność 

wszystkich obiektów szkolnych, w którym należało wytypować jedną szkołą, która w 100% spełnia 

standardy dostępności poziomej i pionowej. W związku z powyższym, winda i tak musiałaby zostać 

zamontowana w tym budynku. Odnośnie zaangażowania starostwa w to zadanie, Burmistrz poinformował, 

że organem prowadzącym WTZ nie jest Powiat Złotowski, tylko stowarzyszenie Fundacja „CIS” („Chcemy 

Integracji Społeczeństwa”). Stowarzyszenie jest operatorem a powiat jest pośrednikiem w przekazywaniu 

środków z PFRON: 90% środków przeznaczonych na funkcjonowanie WTZ pochodzi z PFRON, a powiat 

dokłada 10%. Burmistrz poinformował, że na dzisiejszym spotkaniu będzie obecny Starosta Złotowski.        

  

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

Rada jednogłośnie, 9 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę.    

 

Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów 

na lata 2021-2025 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Złotów na lata 2021-2025 w materiałach dotyczących nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie.  

 

Burmistrz nawiązał do wypowiedzi radnego Romana Głyżewskiego na temat zmian w budżecie i 

poinformował, że zadanie dot. parkingów przy ul. Mokrej nie obejmuje tylko opracowania dokumentacji ale 

również ich budowę. Burmistrz zaznaczył, że nie chodzi tylko o sam projekt ale realizację tego zadania m.in. 

z uwagi na zlokalizowany tam budynek zagrażający życiu i zdrowiu. Burmistrz dodał, że po przyjęciu zmian 

przez Radę zamierza przystąpić do wykonania tego zadania m.in. wyburzenia ww. budynku. Zadanie to 
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zostanie zrealizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Burmistrz poinformował, że zadania tego nie uda 

się wykonać w 2021 r., dlatego jest ono zapisane jako zadanie wieloletnie. Burmistrz zaznaczył, że po 

doświadczeniach związanych z wkładem dla MZWiK Sp. z o. o. chciałby uniknąć niedomówień i 

przedstawić pełną informację na temat budowy parkingu przy ul. Mokrej.     

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

jednogłośnie, 9 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę.    

 

Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto 

Złotów na rok szkolny 2021/2022 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto 

Złotów na rok szkolny 2021/2022 w materiałach dotyczących nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie.  

 

Radny Henryk Golla odniósł się do średnich cen określonych w projekcie ww. uchwały i przedstawił 

informacje o możliwych wzrostach cen paliw i różnicy w ich cenach.  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że zgodnie z uzasadnieniem do tego projektu uchwały, średnia cena 

będzie obowiązywała w przypadku dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół przez rodziców. 

Zastępca Burmistrza dodała, że uchwała jest procedowana na sesji nadzwyczajnej, aby zdążyć przed 1 

września br. z jej opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że zawarta w projekcie uchwały średnia cena jednostek paliwa została określona przez 

pracownika merytorycznego zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami.  

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek 

paliwa w Gminie Miasto Złotów na rok szkolny 2021/2022. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

jednogłośnie, 9 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę.    

 

Punkt 6. Zamknięcie sesji 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

Wiceprzewodnicząca o godz. 13.50 zakończyła obrady.   

 

 

 



Protokół Nr XXXIII.2021 z nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 22 lipca 2021 r.   

 

12 

 

 

 

 
Oprac. 

 

Piotr Jeske  

 

 

Sekretarz obrad  

 

    Henryk Golla      

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

  

 

Agnieszka Jęsiek-Barabasz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


